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Nieuws vanuit de redactie: 

Niet de vele nieuwjaarswensen en bijhorende 
feestjes zorgden voor de vertraging van dit 
BIO-nummer. Driemaal helaas maar Murphy 
kwam nog net langs in 2015… hierdoor valt dit 
nummer met wat vertraging in je bus. 
Nogmaals mijn excuses hiervoor. 

Elke inbreng vanop de werkvloer is meer dan 
welkom. Heb je iets mee te geven aan de 
collega’s (een goed artikel, boek, veldwerk,…) 
laat het dan ons weten. Wij delen dit graag met 
onderwijzend Vlaanderen. 

We stellen (steekproefsgewijs) vast dat bij een 
aantal mensen de adresgegevens in ons 
ledenbestand niet overeenkomen met de 
adresgegevens die we via de 
bankoverschrijving bekomen. Het is belangrijk 
om, als uw gegevens (adres, telefoonnummer, 
emailadres) wijzigen, ons dat te melden. Dit 
kan door het formulier op onze website 
(http://vob-ond.be) onder INFO, 
LIDMAATSCHAP) volledig in te vullen. 

Indien er een dubbele ster (**) op het 
adresetiket staat, dan beschikken wij niet over 
al uw gegevens. Wij vragen u om in dit geval 
ook het formulier in te vullen om uw gegevens 
aan te vullen.  

  Downloaden van artikels Jaarboek   
	
	
	

Op onze website kan je alle artikels van- 
af het Jaarboek 2008 downloaden.  De 
pdf-bestanden kunnen alleen geopend 
worden na het intikken van een wacht- 
woord. Dit is telkens  XXXXXXXXXXX. 

	
	

VOB - vzw 
M.Z. Vautierstraat 29 - 1000 Brussel 

	
	
Lidgeld  (per kalenderjaar) 
	
• Werkende en gepensioneerde leden: € 15 
• Studenten:  € 10 
• Buitenlandse leden € 20. 
	
Je ontvangt het Jaarboek en BIO en een lidkaart 
met vrije toegang tot de ZOO, Planckendael, het 
Serpentarium in Blankenberge, de Plantentuin in 
Meise, het arboretum in Kalmthout, het KBIN, het 
Zwin en het Afrikamuseum. 
	
Verenigingen, scholen, e.d. betalen € 15 lidgeld 
en krijgen enkel het Jaarboek en BIO. 
	
Om lid te worden vul je online het aansluitings- 
formulier in op onze website (www.vob-ond.be; 
menu:  Info/Lidmaatschap)  en  tezelfdertijd  stort 
je het lidgeld op rekeningnummer van de VOB: 
IBAN BE34 0680 6665 5090 - BIC GKCCBEBB 
p.a.  E. Van Damme, 

Hoge Weg 234, 
8200 St. Andries. 
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Secretaris 
Nathalie Revis 
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E-mail: nathalie.revis@skynet.be 
	
Penningmeester 
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E-mail: van.damme.emiel@telenet.be 
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           Beste wensen voor 2016… 
         een woordje van de voorzitter 

	
	

In naam van het bestuur van VOB wens ik aan alle leden, sympathisanten en niet 
sympathisanten een veilig en voorspoedig 2016 toe. 
Als leerkrachten wordt van ons verwacht om goed te onderwijzen, op te voeden. 
In de huidige maatschappelijke evolutie niet eenvoudig als alle soorten van waarheden  
juist in jouw klas zitten. Ontstaat daardoor bovendien een “wij en zij” sfeer dan wordt het 
al een heus huzarenstuk. 
Sedert een 15tal jaar stel ik één basiswaarde voorop, ”respect voor alles wat leeft en niet 
leeft”. Mijn gehele lesgeven is erdoor beïnvloed. Dikwijls komen de leerlingen er zelf toe 
het mystieke, de diepte van wederzijds respect te voelen. 
Meer moet dat niet zijn. Opvoeden tot wederzijds respect… en is het dan nog nodig… 
kies dan de waarheid die best past. 
 

Ignace Nerinckx 

voorzitter	
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 Congres Wetenschappen  2015       
 
Op zaterdag 14 november 2015 kwamen 
meer dan 400 leerkrachten wetenschappen 
afgezakt naar het jaarlijkse Vlaams Congres 
van Leraars Wetenschappen. De 21ste editie 
van dit netoverschrijdend congres ging door 
aan de VIVES Hogeschool, campus Kortrijk. 
De universiteit (KULAK) was dit jaar niet 
beschikbaar omdat daar een ander 
evenement doorging. Het congres wordt 
georganiseerd door VOB en VeLeWe met de 
steun van ExxonMobil en wordt ondersteund 
binnen het actieplan Wetenschapsinformatie 
en Innovatie, een initiatief van de Vlaamse 
overheid in samenwerking met het 
departement Onderwijs.  
 
Op www.congreswetenschappen.be, onze 
website,  kan je nog kennismaken met de 
korte inhoud van de 3 lezingen en 29 
werkwinkels die aangeboden werden.  
Kruis alvast 1 september 2016 aan in je 
agenda. Vanaf dan staat het nieuwe 
programma online. Inschrijven kan vanaf 5 
september 2016 zodat je de gelegenheid hebt 
binnen de vakgroep met de collega’s te 
overleggen.  
Er schreven 420 leerkrachten in, voor de 
afwezige collega’s werd het congresboek 
soms meegenomen door bereidwillige 
collega’s ofwel naar hen toegestuurd.  
Als naar gewoonte begon de dag met parallel 
lopende vakgebonden didactische lezingen 
voor biologie, chemie en fysica. Dan konden 
de leerkrachten deelnemen aan meerdere 
werkwinkels die vooraf moesten gekozen 
worden uit 29 aangeboden werkwinkels. In 
deze werkwinkels worden onderwerpen 
behandeld, nauw verbonden aan de 
klaspraktijk; 51 enthousiaste leerkrachten en 
docenten gaven het beste van hun kunnen. 
Op de didactische beurs kon je naar hartenlust 
snuisteren tussen de 32 standen  

met didactisch materiaal, leerboeken, 
gadgets en informatie allerhande. En 
doorlopend kon je ook rustig genieten van 
een heerlijk kopje koffie, thee of een fris glas 
fruitsap of wat bijpraten met collega’s in het 
gezellige Forum. 
Bij het afsluitende hapje-tapje werd de 
opkomende avondhonger gesust met lekkere 
mini sandwiches, de dorst gelest met een 
lekker glaasje wijn of een pintje; ondertussen 
wisselden de aanwezigen nog meer 
ervaringen en ideeën uit. Dit contact met 
collega’s uit heel Vlaanderen blijkt trouwens 
een van de zaken te zijn die jullie zeer op prijs 
stellen, zoals blijkt uit de vele ingediende 
evaluatieformulieren. Alvast ook onze dank 
voor jullie feedback, we proberen hieruit 
telkens opnieuw de congresorganisatie bij te 
sturen waar mogelijk en gewenst. 
 
Enkele zaken uit de evaluatieformulieren 
willen we graag even toelichten. 
Jullie apprecieerden dit congres de zeer 
goede, leerrijke en praktische workshops 
(21), het gevarieerd aanbod (18) van 
workshops die binnen de leerplannen 
passen; een aantal inspirerende, eenvoudige 
proefjes / experimenten (6); de demo’s – door 
specialisten – (2) met eenvoudig materiaal; 
de bruikbaarheid/toepasbaarheid van 
proeven/materiaal (12). Jullie leerden andere 
methodes kennen, kregen veel didactische 
info en tips, ideeën voor vakoverschrijdend 
werk; het was ook nuttig om nieuwe 
leerstof/materiaal/info te bekomen of jullie 
kennis en informatie te updaten en nieuwe 
ideeën/indrukken op te doen (4) … (tussen 
haakjes staat het aantal formulieren waarop 
we deze vermeldingen terugvonden). 
Niet te vergeten: het congres doet ‘de Ronde 
van Vlaanderen’. We zijn telkens twee jaar na 
elkaar te gast in een andere provincie. Dit 
jaar was opnieuw de provincie West- 

 
 

Klimaatwijziging duidelijk via watervlo 

De watervlo heeft zich genetisch aangepast 
aan de klimaatverandering. Dat blijkt uit 
onderzoek met ‘verrezen’ watervlooien - 
ontloken uit eitjes van veertig jaar oud - en 
recente watervlooien door biologen van het 
Laboratorium voor Aquatische Ecologie, 
Evolutie en Biodiversiteitsbehoud onder 
leiding van professor Luc De Meester. 
De zoetwatervlo Daphnia is een kreeftachtige 
die algemeen voorkomt in vijvers en meren. 
In normale omstandigheden planten de 
watervlooien zich aseksueel voort: door 
zichzelf te klonen. Maar in moeilijke 
leefomstandigheden, zoals bij voedseltekort 
of een hittegolf, schakelen watervlooien over 
op een andere manier 
van voortplanting: dan 
paren ze en leggen ze 
rusteieren. Die eieren zijn 
eigenlijk omkapselde 
embryo’s die bestand zijn 
tegen de winterkou. Zo’n 
rustei kan gerust tientallen jaren in de bodem 
van een poeltje liggen wachten op een 
groeikans.	
Omdat de rusteieren zolang levenskrachtig 
blijven, biedt dat wetenschappers de kans om 
via ‘verrijzenisecologie’ te onderzoeken hoe 
de watervlo geëvolueerd is in een 
veranderend klimaat, legt biologe Aurora 
Geerts uit: “Als watervlooien zichzelf klonen, 
blijven ze genetisch identiek. Maar als ze 
paren, krijg je wel genetische variatie. 
Diegenen die genetisch het best aangepast 
zijn aan de omstandigheden, overleven en 
leggen rusteieren. Als we rusteieren doen 
ontluiken van watervlooien die in het verleden 
voorkwamen en die vergelijken met de 
huidige watervlooien, kunnen we hun 
genetische evolutie reconstrueren en 
bekijken hoe ze zich aanpasten aan de 
hogere temperaturen van het  
 

water waarin ze leven.”	
De biologen gebruikten rusteieren uit Felbrigg 
Hall, een ondiep meer in Engeland: “Zowel de 
populatie van de watervlo als de temperaturen 
van het meer zijn er goed gedocumenteerd. 
Over een periode van veertig jaar is de 
gemiddelde temperatuur bij Felbrigg Hall 1,15 
graden Celsius gestegen. Ook het aantal 
hittegolven is verdrievoudigd en in zo’n ondiep 
water is dat nefast voor de beestjes. Uit een 
sedimentkern van Felbrigg Hall kozen we 
rusteieren in sedimentlagen die 
overeenkwamen met 1955-1965 als 
historische laag en 1995-2005 als recente 
laag. We hebben eitjes uit beide periodes laten 
ontluiken en zijn dan nagegaan bij welke 
maximumtemperatuur de watervlooien nog 

activiteit vertonen. Bij de 
watervlooien uit de recente 
sedimentlaag ligt die 
temperatuur op 37,5 
graden, een halve graad 
hoger dan 40 jaar geleden.”	
De watervlo zal zich dus 

snel genetisch kunnen aanpassen aan 
toekomstige hogere temperaturen en dat deed 
ze ook al de laatste veertig jaar – waarschijnlijk 
in een reactie op het toenemend aantal 
hittegolven. De resultaten vormen ook een 
eerste bewijs dat dieren zich rechtstreeks door 
evolutie van tolerantie voor hoge temperaturen 
aanpassen aan de temperatuurstijging door de 
klimaatverandering. De capaciteit om zich 
genetisch aan te passen is overigens geen 
garantie op succes, waarschuwt Geerts nog: 
“Bij een klimaatverandering kunnen ook 
andere factoren veranderen: de watervlo kan 
meer vijanden, minder voedsel of een grotere 
gevoeligheid voor parasieten krijgen. Maar uit 
deze resultaten blijkt wel dat we rekening 
moeten houden met de evolutionaire dynamiek 
van een diersoort als we willen voorspellen hoe 
die reageert op klimaatverandering.” 
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Veldwerk ‘Heide’ : nieuwe module voor 
het secundair onderwijs in de Vroente 
 
De Vroente, een vormingscentrum voor 
natuureducatie van de 
Vlaamse Overheid, is 
gelegen aan de rand van 
het Grenspark De Zoom-
Kalmthoutse Heide. Je kan 
er terecht voor informatie 
over het natuurgebied en 
voor een brede waaier aan 
educatieve pakketten, 
excursies, activiteiten voor scholen, 
gezinnen en geïnteresseerde groepen. 
Hierbij wordt steeds een programma op maat 
aangeboden waarbij “beleven”, “zelf 
ervaren” en “zelf doen” centraal staan.  
In De Vroente vind je een goed uitgerust labo, 
bio-buitenklassen, een educatieve vijver en 
diverse gratis tentoonstellingen. 
Iedereen die geïnteresseerd is in het 
organiseren van natuur- en milieuactiviteiten 
kan er bovendien terecht voor 
praktijkgerichte vormingsactiviteiten. 
Voor het secundair onderwijs ontwikkelde De 
Vroente de activiteit ‘veldwerk heide’. 
Met behulp van veldwerkmateriaal gaan de 
leerlingen in kleine groepjes op onderzoek in 
de heide. Aan de hand van een 
doorschuifsysteem komen de leerlingen in vijf 
deelbiotopen van de heide en voeren er 
opdrachten uit. Zowel abiotische als biotische 
factoren komen aan bod in de verschillende 
biotopen.  
De leerlingen gaan zelf aan de slag om de 
verschillende onderzoekjes tot een goed 
einde te brengen. Met behulp van een GPS 
wandelen de leerlingen zelfstandig naar de 
_In de voormiddag voeren er ze eerst een 
vooropgesteld wetenschappelijk experiment 
uit. Daarna werken ze een eigen experimtent 
uit volgens dezelfde stappenmethode en 
voeren dit ook volledig uit.  
 

In de namiddag komen er geen 
wetenschappelijke experimenten meer aan 
bod, maar werken de leerlingen rond kunst, 
geschiedenis en overleven in de heide. De 

leerlingen leren hierbij veel van 
elkaar en leren ook een 
opdracht zelfstandig op te 
lossen. Een begeleider loopt 
verschillende keren langs de 
groepen om waar nodig bij te 
sturen. 
Tekst: Bart Hoes 
Informatie: www.devroente.be 

 
Van JON naar EUSO 

Vanaf 28 februari kan je weer inschrijven voor 
de JON (Junior Olympiade Natuur-
wetenschappen). Deze wetenschaps-
olympiade voor leerlingen van de tweede 
graad is een echt succesnummer. Vorig jaar 
namen meer dan 2 000 jongeren deel aan 
deze olympiade, waarbij ze op hun kennis en 
inzicht van biologie, chemie, fysica en 
aardrijkskunde worden getoetst. Deze 
olympiade vormt een mooie aanzet tot de 
wetenschapsolympiades van de 3de graad. 
Sinds vorig jaar vormt de JON ook de eerste 
selectieproef voor deelname aan de 
Europese wetenschapsolympiade. De 
winnaars van een gouden of een zilveren 
medaille voor de JON mogen naar de tweede 
selectieproef (tevens finale) voor de EUSO. 
De drie laureaten van deze finale vormen dan 
het Vlaamse team dat in 2017 - samen met 
een Franstalige ploeg - België mag 
vertegenwoodrigen op de European Union 
Science Olympiad in Kopenhagen. 
Deelname aan de JON is dus een vereiste 
om geselecteerd te kunnen worden voor de 
EUSO! Voor meer informatie over beide 
olympiades verwijzen we naar de VOB-
website (www.vob-ond.be) - menu 
‘Olympiades’. 

V.R. 

 
Vlaanderen, met VIVES Hogeschool – 
campus Kortrijk, onze gastheer. 
Achtereenvolgens komen dan Brussel, 
Vlaams-Brabant (Leuven), Oost-Vlaanderen 
(Gent), Antwerpen (Antwerpen) en Limburg 
(Hasselt) aan bod. 
 
Sommige deelnemers melden ons dat de 
informatie waarop ze zich baseren om in te 
schrijven voor een bepaalde werkgroep niet 
altijd overeenstemt met wat tijdens de 
werkgroep effectief aangeboden wordt of niet 
aansluit bij hun verwachtingen. We vragen 
telkens aan de werkgroepleiders om zo 
duidelijk en concreet mogelijk de werkgroep 
en de activiteiten te beschrijven; het is niet 
echter altijd eenvoudig om in enkele zinnen 
een volledige werkgroep te omschrijven en 
soms is de congreswebsite de beperkende 
factor.  
Jullie opmerkingen in verband met de 
maaltijden en de catering, de positieve en de 
minder positieve worden met de organisatie 
ter plaatse doorgenomen. 
De taart op de beurs was inderdaad een 
leuke verrassing, ook voor ons, we hadden er 
geen aandeel in. 
Jullie vonden dat er minder beursstanden 
waren dan enkele jaren geleden. De 
afgelopen 6 jaar varieerde het aantal 
beursstanden tussen 31 en 34.  
Elk jaar laten jullie ook weten dat de tijd 
voorzien voor een beursbezoek (1 uur) te 
lang is en dat je de beurs ook tussendoor kan 
bezoeken of bij aankomst. We hebben echter 
wel de vijf tijdslots nodig om alle deelnemers 
het gekozen programma te kunnen 
aanbieden. We moeten hierbij rekening 
houden met werkgroepen van 2 uur; bij 
werkgroepen waar het aantal deelnemers 
laag ligt, plannen we geen 3, maar slechts 2 
of zelfs maar 1 sessie. Voor de maaltijd 
voorzien we telkens twee tijdslots 
omwille van de capaciteit van het 

restaurant. Ons doel is altijd om voor iedereen, 
deelnemers maar ook werkgroepleiders, de 
‘puzzel’ zo optimaal mogelijk te leggen. 
 
Jullie vragen dat didactische materialen 
digitaal beschikbaar zouden gesteld worden. 
Ook dit wordt aan de werkgroepleiders en 
lezinggevers gevraagd, maar we respecteren 
het wanneer zij hun materiaal (werkbladen, 
PP-presentatie…) niet wensen vrij te geven. 
 
We vroegen jullie tot slot ook welke 
onderwerpen jullie graag nog aan bod zagen 
komen in een volgend congres.  
Een greep uit jullie suggesties: 
- experimenten rond de bufferwerking van 
bloed, de invloed van luchtverontreiniging op 
de fotosynthese, biotechnologie, 
chromosomen en DNA-isolatie…, 
- maken van preparaten en microscopie-
practica, 
- didactische tips of werkvormen i.v.m. 
anticonceptie/SOA, evolutie en genetica, 
actieve lesvormen, differentiëren, 
- informatie rond medische onderwerpen 
(kanker, hart- en vaatziekten), maar ook over 
cladogrammen en systematiek, biotechnologie 
en evolutietheorie. 
Hebben jullie zelf leuke ideeën, materialen? 
Wees niet (te) bescheiden: voor jou lijkt het 
misschien triviaal en o zo simpel maar voor 
andere collega’s kan het juist dat zijn waar ze 
al lang naar op zoek zijn. Dus heb je een leuk 
idee voor een practicum of een lessenreeks? 
Kom er mee naar buiten en deel je ideeën en 
materiaal met andere collega’s op het 
volgende congres in 2016. Alle informatie om 
zelf een werkgroep te geven vind je op onze 
website www.congreswetenschappen.be, op 
het tabblad Contact. 
 
Marleen Van Strydonck 
Congrescoördinator 
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ZOT van Natuur … een inspiratiebron voor       
2016 

 
Eind 2015 organiseerde de provincie West-
Vlaanderen het symposium ‘Zot van Natuur’. 
Honderden leerkrachten, docenten, NME-
werkers, milieuambtenaren en vrijwilligers 
kwamen in Oostende samen om geestelijke 
vitamines te sprokkelen. Aan de hand van de 
bijdrage van Mark Mieras kan je een impressie 
opdoen. Het volledig, inhoudelijk verloop is te 
vinden op www.west-vlaanderen.be/ 
Zotvannatuur. Uiteindelijk bleek nogmaals dat 
de impact van natuur- en milieueducatie op de 
ontwikkeling van onze jongeren niet te 
onderschatten is. Hier is alvast een grote 
uitdaging voor het onderwijs, in het bijzonder 
voor de leerkrachten (wetenschappen), 
weggelegd. 
Omdat de natuur voldoet aan basisbehoeften 
van ons brein, houdt en maakt de natuur ons 
vitaal. Natuur fascineert, activeert 
hersengebieden die een rol spelen bij 
zingeving en opent het zenuwkanaal waarin 
ons vermogen tot sociale interactie zetelt.  
Zowel kunst als natuur roepen fascinatie op. 
Hersenen zijn extreem gevoelig voor 
patronen. Wat de hersenen voortdurend doen 
is de complexiteit van die patronen 
terugbrengen tot een onderliggend principe. 
Dat maakt de wereld voorspelbaar. Zo kunnen 
we succesvoller overleven. Natuur voldoet 
optimaal aan dit verlangen. Je ziet in een 
boom dezelfde structuur terug in de 
vertakkingen van het wortelgestel, in de 
takopbouw van de kruin en de nerven van het 
blad. Wiskundigen noemen dat fractale 
patronen: patronen die zich op verschillende 
schaal herhalen. Voor de ogen is zo’n patroon 
complex maar voor de hersenen is het 
eenvoudig, wanneer ze de code éénmaal 
gekraakt hebben. 
 

Hierbij is de complexiteit van de natuur 
eveneens bepalend. Zo is een bos  
met weinig variatie minder boeiend voor de 
hersenen dan gevarieerde natuur die niet in 
één keer te overzien is. Een Engelse 
landschapstuin scoort dus beter dan een 
plantage. Het is voor de hersenen 
bevredigend om die diversiteit tot eenvoud 
terug te brengen en dat te doorzien. 
Het leven in een stad geeft ons maar vooral 
jongeren veel minder rust. De verklaring 

hiervoor is eveneens terug te vinden in ons 
brein. Een stad is fundamenteel chaotisch 
van aard. Het overzichtelijke voor het oog is 
niet overzichtelijk voor onze hersenen. Er is 
geen basisidee. Ondanks dat 
stedenbouwkundigen en architecten samen-
hang proberen aan te brengen, is de stad, 
veel meer dan de natuur, een samenraapsel 
dat voortdurend verandert door de vele 
invallende factoren. Daarom moeten 
hersenen veel meer informatie verzamelen 
om de stad te doorgronden. Gestuurd door al 
die prikkels schieten onze ogen in de stad 

rusteloos rond. Dit alles heeft zijn impact 
op kinderen.  

Kinderen die uitkijken op kale straten en 
gebouwen kunnen minder goed met sociale 
stress omgaan. Vaker ontbreekt het rustpunt  
om pijnlijke ervaringen ter verwerken.  
De functie van natuur als vluchthaven is aan 
te tonen bij kinderen met ADHD. De kinderen 
zijn extreem gevoelig voor prikkels van buiten 
uit. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze 
kinderen vaak beter functioneren, en soms 
zelfs geen medicatie meer nodig hebben, als 
je ze elke dag een stevige dosis natuur geeft. 

Mieras is van mening dat een grote groep  
kinderen er baat bij zou hebben, want de 
symptomen van ADHD lijken een uitvergrote 
vorm van een strategie die de hersenen van 
elke stedeling ontwikkelt. Verontrustend 
hierbij is de vaststelling dat de kinderen in de 
stad de grootste behoefte hebben aan 
natuur, maar het minst geneigd zijn die op te 
zoeken.  
Hun hersenen zijn immers gericht op prikkels. 
Een stadskind laat zich daardoor meeslepen 
in een levenspatroon vol drukte.  
Behalve dat natuur fascineert en ontspant,  
nodigt die ook uit tot bewegen.  
 

Omdat ook de hersenen een fysiek systeem 
vormen, is bewegen zowel goed voor de 
bewegingsapparaat en het hart als voor ons 
hart. Bewegen kan overal aar door de ruimte 
oppervlakte en het aangename decor in de 
natuur is de prikkel hier groter dan op straat of 
in de fitnessruimte. 
Natuur doet nog iets met het brein van 
kinderen en volwassenen. Het activeert 
gebieden- het pallidum, de caudatus en de 
precunius – waar respectievelijk de (vrije) 
beweging, het gevoel van waarde en het 
zelfbewustzijn en reflectie zetelt. Dat stemt 
overeen met wat mensen ervaren als ze in de 
natuur zijn: je denkt meer na over de 
wezenlijke dingen en over je eigen rol in het 
leven. In de stad is men meer bezig met 
succes. Dan komen we in een andere 
belevingsmodus. 
Een groene omgeving opent in de hersenen 
ons sociale kanaal, de ventrale vagus. Dit 
deeltje speelt een belangrijke rol bij het 
vermogen tot communicatie, spel en 
toenadering. Wordt de ventrale vagus 
geactiveerd dan komen we in een sociale 
toestand. Een ander waardepatroon wordt 
opgeroepen. Onze stem wordt hierdoor 
melodieuzer, onze gezichtsuitdrukking zachter 
en we worden hulpvaardiger. De ventrale 
vagus verhoogt de plasticiteit van de hersenen, 
activeert ons immuunsysteem, verbetert het 
hartritme en onze serotonine-huishouding 
(waardoor we lekkerder in ons vel komen te 
zitten) en zorgt voor een betere verwerking van 
traumatische ervaringen. 
Kortom, natuur maakt ons socialer. Deze 
boodschap mogen we zeker niet uit het oog 
verliezen bij de opvoeding van onze jongeren. 
Het is duidelijk dat een ecologische 
hoofdstructuur zo ook een sociale 
hoofdstructuur is. Dus zouden we natuur meer 
als de natuurlijke partner moeten zien.   
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